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Geache heer Eerbeek'

Hierbij heb ik het genoegen u uit te nodigen voor de officiële opening van het Exodushuis Ro$erdam

op de Wesueedijk i16 (t.o. de Kunsthal) op:
maandag 4 november 2002'

Deze dag start om 12.fl) uur in de Noorse kerk (op loopafstand van het Exodushuis) '

Programma:
12.00 uur:

12.30 uur:
12.45 uur:
12.50 uur:
14.30 uur:

bijeenkomen Noorse kerk

toespraken door de voorzitters van respectievelijk !-*': Rotterdam en Exodus

iq"órir"a. de heer J. van de Meent en de heer J Eerbeek

aankomst en toespraak Burgemees'er Ivo OPstelten

wandelen naar pand Exodus en atciaar ofliciële openingshande[trg

lunch, muziek àn rondleidingen in Huize Exodus

einde opening.

Wij hopen van harte dat u aanwezig zult zijn op d'lze dag'

Mede namens het b€stuur,

hoogachtend en met vriendelijke groet,

Akkel t -van der Hauw, locatiemanager

A.dressen

Stichting Exodus Rotterdam

WesÍzeedijk 116

3016 AH Rotterdam

tel: 0104369590

RSVP

EXODU:

Exodus. Je sleutel naat de samenleving.
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Toespraak de heer J.D.W. voorzitter van de Stichtins Exodus

Nederland. bi i de ooenins van het Exodushuis Rotterdam maan

november 2002

das.4

Een paar weken geleden kwam ik in Den Haag6Àeg"n. Qpi. getrouwd

met @ Zo'n l5jaar geleden ontmoetten ze elkaar. Peter woonde toen in het

Exodushuis in Den Haag. Het was net geopend. Peter was een van onze eerste

bewoners. Hij had voor Exodus gekozen, omdat zijn vrouw Íum een overdosis

drugs was overleden. Hun zoontje Danny van 2 jaar was alleen achtergebleven

De toekomst van zi n kind beoaalde hem bii de waas naar ziin eigen toekomst.

Hij zat in de criminaliteit en hij wilde daarmee breken om voor zijn kind een

goede vader te kur,nen worden. Hlj \9o§ voor Exodus. En toen hij in Exodus

was, ontÍnoette hij Anja. Znhegen een relatie en ze gingen sÍrmen zorgen voor

Danny. Later zijtze gefiouwd en ze l«egen s,men nog een kind-

Ik had Anja een heel lange tijd niet gezien. Toen ik haar woeg hoe het met Peter

ging, zei ze:'Het gaat goed met o Hij werkt nog steeds als

wachtwagenchauffeur.'

Exodus. Werken aan een zinvolle toekomst. Verantwoordelijkheid nemen als

mens in de samenleving. Exodus: je sleutel naar de samenleving.

Inmiddels zijn er 8 Exodushuizen. Binnenkort het 9" in Venlo.

Het 8" Exodushuis wordt vandaag hier in Rotterdam geopend.

Namens de hele Exodusorganisatie wil ik jullie hier in Exodus Rotterdam van

harte feliciteren met de opening van het prachtige Exodushuis hier in deze

indrukwekkende stad aan de Maas.

Een prachtig staaltje van doorzettingsverÍnogen van gemotiveerde mensen

het hart van de samenleving

uit



Wij wensen jullie het bestuur, de medewerkers en de bewoners een goede tijd

gepresenteerd. Er zijn in Rotterdam keiharde doelen gesteld en het moet

TgglE, veiliger worden in de samenleving.

Aan de ene kant zijn voor een veiliger saÍnenleving maatregelen in Irs!,pÈlrgk"
dorSo ,ooarakelilfifudenk dat het anderzijds om de criminaliteit terug te

dringen o9lyod-k"lijk is dat er met daadkracht geihvesteerd wordt in

lnensen.

Burgemeester Deetman van Den Haag zei het van de week in de Haagsche

Courant, sprekend over Antilliaanse en Marokliaanse jo1ryq3) / 'J-"^
"Zolang deze jongeren geen toekomst hebben en niet met het respect behandeld

worden waaÍmee wij allemaal behandeld willen worden, frekken ze hPn eigen

conclusies en zullen ze àch tegen de maatschappij keren. Als zij hetgzoel

h9bben du, 
"r 

g""o,ruoL!:,o"kornjt voor hen is. is de kans dat zij vervallen in

verkeerd gedrag aanzienlijk

En even verder zegÍ Deetman: "Geef ze perspectief en houd ze brj deles." il^ I *,L.Z

Exodus: dat betekent met daadkracht investeren in mensen. Daarmee kunnen

harde resultaten worden geboekt.

Dat bewijst ons werk.

In een integraal begeleidingsprogramma" gebaseerd op de pijlers gen,
werken, relaties en zingeving en gericht op de complexe

--
achtergrondproblematiek van gedetineerden, zijn in de afgelopen jaren

opmerkelijke resultaten behaald. 70 à7syo van de rnensen die het

z

toe.

Veiligheid en criminaliteitspreventie staan op dit moment centraal in de

politieke en maatschappelijke discussie.(- .-
Het collegeprogramma van Rotterdam staat grotendeels in het teken van de

veiligheid. En ook t"t t"UirJailrende heeft een ueilidrel-snota

,=..-....--



Exodusprogramma afinaken vdt niet meer terug in criminaliteit. Dat is het

spiegelbeeld van het lurdg!!\§99,u"p"*gltug" va1]!o
Het werk van Exodus levert de samenleving dgs aenzienhjke materiële

voordelen op. Perjaar doorlopen zo'n 300 ex-gedetineerden een residentieel

Exodusprogramma en 200 ex-gedetineerden worden door 2pynijyjllgggs

begeleid. V

ai!1én-groot

het over zeer

///
us tweg t de criminaliteit

aantal van hen niet Eer terugvalt in criminaliteit, dan hebben we

aanzienlijke bedragen die niet meer hoeven worden uitgegeven aan

cellen en aan de materiele en Rsyghr§§ schade veroorzaakt door criminaliteit.

Eí'dus heeft dus een hoog maatschappelijk rendement. De samenleving heeft er

dus belang bij om in de verdere ontwikkeling van Exodusprojecten te investeren

-.......-.-.--

Wij staan klaar om onze capaciteit uit te breiden, als daar financiële middelen

Het werk van Exodus is dus niet soft. Sterker nog: het is keihard werken. Want

het is moeilijk om gedetineerden en ex-gedetineerden te resocialiseren.
-"r:---

Exodus heeft daar veel ervaring in opgedaan. We doen dit al ruim 15 iaar. Zeet

veel mensen hebben brj ons in huis gewoond. Ze Àjra huisgenoten van ons
é

geweest. Pr#en orden. En we hebben als door een vergrootglas

levensgeschiedenis hebben meegenomen.

als vgaglrwoord E"r, dat ontstaat niet vanzelf. Burgs:rsch3p krijg je

niet met je geboorte mee, dat moet worden ontwikkeld. En we moeten

vaststellen dat duizenden gedetineerden niet of onvoldoende tot het dragen van

verantwoordelijkheid voor hun eigen bestaan en het bestaan van anderen zijn

toegffiIEïíre Exodushuizen werken we aÍm die toerusting.

van Exodus Rotterdam wil ik tlichten: deVandaag bij de opening

voortdurende *"ríai" moet worden gemaakt voor een ander bestaan

mensen

De bew'oners van Exodus willen de veren van de criminaliteit van zich

afschudden.
-.--....-.

-?-

voorbeschikb*ko "o.//

gezien waar het hen aan ontbreekt en welke lnelpunten en problemen ze uit hun

í-
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Meestal betekent dat datjeje levensweg over een andere boeg moet gooien. Dat

je een volledig nieuwe start moet maken. Het gaat daaóij om het maken van

-ingrijpende keuzen in je eigen bestaan.
--=:É-

In een aantal interviews heeft Roel de Bruijn, de scheidend directeur van de

Stichting Exodus Nederland daar in de afgelopen weken over gesproken. Op de

radio zei hij vorig week: 'het gaat om zaken als 'bij welke mensen wil ik horen,

-*r' //
Resocialisatie begint

Het gaat daarbij ook

niet door middel van een advertentiecam e overdragen Waarden en normen

bi e moeten worden gemaakt do

waarden en normen kun je

leer le ensen. Mensen met wie j" 
""+b.Er| 

hebt en die vooligu

ergens voor staan. Dat proberen we in de Exodushuizen. Met onze bewoners een

relatie aan Een band van vertrouwen. Met hen we , [en steunen

en bemoedigen, een zoektocht naar een nieuw bestaan. Mensen iets leren, maar

vooral ook proberen hun keuze voor een nieuwe levensweg in he 1ev _-

Dat maal-t ook dat het werk van Exodus niet gemakkelijk is. Voor medewerkers

niet en voor bewoners niet. Want waar het eigenlijk om gaat is een gevecht met

jezelf en misschien ook wel met Je

us, ik wil het hier ook wel eens zeggen, doen t@@
voor de samenleving. Zn duiken namens de samenleving, die veiliger wil zijn,

met de bewoners de diepte in om het leven een nieuw perspectief te geven.

We zullen als organisatie dan ook voortdurend plannen moeten ontwikkelen om

onze medewerkers tot hun werk toe te rusten. lnvesteren in bewoners betekent

tegelijk ook investeren in medewerkers.

euzen

noÍïnen.

rnensen zelf.

andere

erankere

erkers v'an

bij welke kant van het leven wil ik horen, bij de goede kant of bij de slechte
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Exodus staat momentee in de publieke belangstelling. Dat heeft alles te

maken met ons succesvolle begeleidingsprogamma en met het brede draagvlak

voor Exodus in de samenleving.

De hoofddirecteur van de Dienst Justitiele Inrichtingen, de heer Jàgers, zegt in

pas verschenen Exodus Info: "Preventie begint in feite in de krmers van

Exodus" en hij voegt daaraan toe: "Ga alsjeblieft door!"

Het dagblad Trouw schreefvorige week dat Exodus geldt als een van de

succesvolste initiatieven om ex-gevangenen na hun vrijlating op het rechte spoor

te helpen.

En Andries Knevel in 'Knevel op zaterdag' sprak over een van de beste op dit

gebied.

De publieke belangstelling voor Exodus is ook verhevigd vanwege de intrekking

waardering voor Exodus bij de minister ontbreekt, integendeel: hij schrijft grote

waardering te hebben voor het werk van Exodus. De subsidie wordt

ingetrokken, omdat het werk eigenlijk onder een ander departement zou moeten

vallen.

,/Wazr i

G
s de eenheid van het kabinetsbeleid, waag je je dan als eenvoudig burger

We hebben de afgelopen weken veel steun ontvangen uit alle delen van het land

Van kerken, organisaties en particulieren. Die steun is hartverwarmend.

Zo [ebben de Samen op Weg kerken en de Haagse Hervormde Diaconie een

briefgeschreven aan de minister om de Exodus subsidie in stand te houden-

We hebben zelf het volste vertrouw'en in de overlevingskansen van het werk.

We zijn geen eendagsvlieg, maar al 20 jaar werkzaam- We hebben een breed

maatschappelijk draagvlak. Vele wijwilligers vanuit de samenleving. Befrokken

bestuurders in de projecten en gemotiveerde en ge'inspireerde medewerkers.

van de subsidie voor Exodus door de Minister van Justitie- Niet omdat de



Een groot aantal bewoners dat t @*@uit C bezig is om een nizuw

bestaan op te bouwen. En last but not least: opmerkelijk goede resultaten in onze

begeleidi n gspro gramma' s.

Afgelopen zaterdagheeft Wim van de Camp, Tweede Kamerlid voor het CDA,

namens het CDA op de televisie verklaar{ en ik citeer: *Het gaat hier om een

belangdjke opvangvoorziening voor ex-gedetineerden, mensen die een tweede

kans moeten krijgen. Zlj mogen niet tussen wal en schip vallen. Ik heb een

amendement voorbereid. Ik verwacht steun van andere fracties en dan moet het

volgende week lukken." @inde citaat).

Dit gevoegd bij de steun die Wim v.d. Camp, Ella Kalsbeek namens de PvdA,

Boris Dittrich namens D'66, André Rouvoet namens de Christen Unie en Kees

v'an der Staaij namens de SGP eerder uitspraken, ziet het er voor het

amendement goed uit. We hopen dat ook de VVD, Groen Links, de SP en de

LPF steun zullen geven. We gaan dan ook met vertrouwen de kop§!Íle uleek,

waarin de justitiebegroti n in de Tweede Kamer wordt besproken, tegemoet

Terug naar Exodus Rotterdam.

De naam Exodus draagÍ in zich: de tocht vanuit een niet-gewenst bestaan naar

Het is een overlevingstocht. Een overlevingstocht die jullie met elkaar als

bewoners en begeleiders gaan

mag ik jultie ook nnmens de hele Exodusorganisatie een

geschenk aanbieden. Het is een overlevingstocht voor ca. 15 personen, bewoners

en begeleiders ,42l,A-- fi,-r 7V -.-- c-L\ %o..*t-,2-.-

hoop van ze

/-

--

een nieuw-bestaan. Die tocht verloopt met hoogtqlgnlgn en dieptepunten.


